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Spelningar, Guinness och roadtrips 

Innan avresa 

Jag valde att skriva mitt kandidatexamensarbete utomlands och kände efter den perioden att jag inte 

riktigt var klar med att testa på att leva någon annanstans. Från början var jag alltså säker på att jag 

ville åka, men när valet väl skulle göras var jag inte helt säker på var jag ville åka. Varför det blev just 

Dublin och Irland berodde dels på rekommendationer från tidigare studenter och att det är ett 

engelskspråkigt land, men också på musikkulturen som är väldigt närvarande. Dessutom var jag 

väldigt lockad av att se mer av det irländska landskapet som jag hade förstått skulle vara väldigt 

vackert. Fördelen med att resa till ett land inom Europa och EU är att det är väldigt lätt, inget visum 

eller liknande behövs. Det kändes nästan för lätt i perioder, då det egentligen inte var så mycket att 

fixa inför själva flytten utan det enda jag behövde göra var att packa en väska och hoppa på ett plan.   

Ankomst 

I och med tentor på hemmaplan åkte jag till Dublin ungefär fyra dagar innan terminsstart, vilket 

gjorde att jag missade introduktionsveckan. Detta kunde säkerligen ha varit bra att ha varit med på, 

men så här med facit i hand känner jag inte att jag missade något superväsentligt. Det fanns möjlighet 

att bli mött av en student från Trinity på flygplatsen, men då jag flög in med några andra valde jag att 

inte utnyttja detta.   

Ekonomi 

Jag skulle nog säga att det är ungefär lika dyrt att bo i Dublin som att bo i Stockholm, om man bortser 

från boendekostnaden. Om Stockholm anses ha höga hyror så är det tyvärr ingenting i jämförelse med 

Dublin. Jag, som vanligtvis bor i en SSSB-etta, fick i Dublin betala dubbelt så mycket för att dela rum, 

men då valde jag också att hyra privat. I övrigt är priserna likvärdiga och att köpa mat i matbutik 

skulle jag säga till stor del är billigare än hemma. Jag fick Erasmusstipendium om ungefär €420 i 

månaden (delas ut som en klumpsumma, 70% innan avresa och 30% efter avklarad termin) vilket var 

ett trevligt tillskott, även om jag valde att skjuta till mer själv, mest för att kunna göra allt jag ville.  

På Trinity finns ingen kåravgift eller liknande som måste betalas, utan man betalar för de klubbar 

(societies) som man väljer att gå med i. De flesta tar runt €5, men ofta får man ett klubbkort som i 

gengäld ger en rabatt på olika restauranger/butiker etc. förutom att man får vara med på de aktiviteter 

som anordnas.  

Boende 

Trinity ordnar inte med boende till utbytesstudenter, men visar vilka alternativ som finns på deras 

hemsida. Bland annat kan man bo direkt på campus, Trinity Hall, eller i studentboenden ungefär 20 

minuter från skolan (de heter bland annat Binary Hub och Kavanagh Court). Ofta har man då sitt egna 

rum och en egen toalett, men delar kök med några andra studenter. Detta är dock ganska dyrt, även 
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med Dublinmått mätt, och kostar runt €240 i veckan. Lägenheterna ska dock i de flesta fall vara 

väldigt fräscha och man får möjlighet att bo med andra utbytesstudenter.  

Jag valde istället att hyra ett hus tillsammans med tre andra studenter, vilket jag fick betala ungefär 

€750 i månaden för. Huset låg i södra Dublin, närmare bestämt i området D4 (Dublin är uppdelad i en 

sydlig och en nordlig del, då floden Liffey går rakt igenom staden). Södra Dublin kan jag verkligen 

rekommendera, och främst D4, D6 och D8, vilka alla är väldigt trevliga områden med bra restauranger 

och mysiga pubar. För mig tog det ungefär 20 minuter att gå till skolan, vilket jag gjorde i princip alla 

dagar.  

Min rekommendation är att vänta med att fixa boende tills du är på plats, om du väljer att söka privat. 

I och med bostadsbristen finns det en risk att bli lurad och det är därför bra att se lägenheten på 

riktigt, vilket egentligen gäller i vilken stad som helst. Det är dock bra att vara medveten om att det är 

dyrt att hyra i Dublin, men det blir självklart billigare ju längre från stadskärnan man tar sig. Det beror 

helt enkelt på vad man väljer att prioritera, billig hyra eller närhet till skolan och stadskärnan.  

Universitetet och studierna 

 

Trinity är ett väldigt gammalt och anrikt universitet, som erbjuder utbildningar inom de flesta 

ämnesområden. Det ligger mitt i stadskärnan, men trots det är det som en lugn oas mitt i den 

periodvis hektiska staden. Det ses även som ett stort turistmål i Dublin vilket gör att det inte bara är 

studenter som hänger på campus, utan även en stor del turister. Läsåret är uppdelat i tre terminer, 

Michaelmas Term (sep-dec), Hilary Term (jan-apr) och Trinity Term (maj-jun). Michaelmas och 

Hilary Term är undervisningsterminer medan Trinity Term kan ses som examinationsterminen. Detta 

innebär att i princip alla slutgiltiga tentor ligger under Trinity Term, även för vissa kurser som gått 

under Michealmas Term.  
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Då jag var där under Hilary Term och Trinity Term hade jag salsundervisning från den 15de januari till 

den 6e april och pluggade sedan på egen hand under april månad innan tentorna i maj. Detta gör att 

man har april ganska fritt, beroende på när ens tentor ligger och hur mycket man behöver plugga inför 

dem. Ett mindre problem är att man inte får reda på tentaschemat förrän i början av april, vilket kan 

göra det ganska svårt att planera hur man ska lägga upp sin tid. Jag kan dock rekommendera att våga 

ta lite ledigt i april, detta beror i och för sig vilket betyg du siktar på, men man har möjlighet att vara 

mer ledig än man tror.  

En annan skillnad från KTH som jag upplevde var att det kändes som att föreläsarna var aningen mer 

engagerade och många ville veta och kunna studenternas namn. De var dessutom måna om att skapa 

diskussioner under föreläsningarna, vilket gjorde att de kändes mer interaktiva. De kurser jag läste 

hade en föreläsning á två timmar i veckan och en övning á en timme varje eller varannan vecka, vilket 

gjorde att jag inte var schemalagd speciellt mycket under terminen.  

Kurser 

Jag valde att läsa tre kurser på Trinity då jag läste en relativt stor kurs på distans från KTH och 

därmed inte ville behöva ha alldeles för stor arbetsbelastning under mitt utbyte. De kurser jag läste var 

följande:  

• Managing New Product Development (MNPD) - BU458C (7.5 ECTS).  

• Social Innovation and Social Impact (SISI) - BU4621C (7.5 ECTS).  

• World Economy (WE) - EC4020 (10 ECTS).  

De två första, MNPD och SISI, läste jag då jag på förhand fått OK att de var möjliga att tillgodoräkna 

för min obligatoriska kurs Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation (ME2312). 

Dessa är båda businesskurser som egentligen pågår under hela året, men utbytesstudenter hade 

möjlighet att ta dessa under endast en termin. Både kurserna hade dessutom flera projekt under 

läsåret och då jag kom in i januari innebar det att jag fick hoppa in i en redan etablerad grupp och vara 

med på projekten under vårterminen. Detta var självklart både bra och dåligt, jag kände mig ibland 

snäppet mindre involverad då jag inte hade koll på sådant från förra terminen. Överlag funkade det 

dock väldigt bra och det var roligt att hamna i grupper med irländare och inte bara utbytesstudenter.  

MNPD behandlade ledarskapsfrågor i relation till framtagning av nya produkter och var väldigt 

intressant. Föreläsaren Paul är engagerad och vill att alla ska förstå vad som tas upp på 

föreläsningarna. Under vårterminen hade vi tre projektinlämningar, där alla grupper arbetade med ett 

varsitt företag som tagit fram en ny produkt och undersökte hur detta gått till i olika aspekter. 

Slutligen var det en individuell tenta om tre timmar, som kopplade samman alla projekten i ett case.  

SISI handlade istället om sociala innovationer och dess potentiella påverkan samt olika svårigheter 

relaterade till sådana projekt. Den behandlade även strategiska frågor och den finansiella aspekten. 

Jag tyckte nog snäppet bättre om denna kurs än MNPD, då jag helt enkelt är mer intresserad av dessa 

frågor. Föreläsaren, Mary-Lee, var även väldigt kunnig och intressant att lyssna på. I denna kurs hade 

vi två projektinlämningar där grupperna arbetade med en egen vald social innovation vilken 

studerades i olika perspektiv för att slutligen komma med en rekommendation till projektet. Även i 

denna kurs var det en slutgiltig individuell tenta om en och en halv timme.  

Den tredje kursen, World Economy, var egentligen också en helårskurs om 15 ECTS, men för mig som 

läste den en termin motsvarade den 10 ECTS. WE var mer självständig än MNPD och SISI och bestod 

av att skriva ett forskningsförslag om 15-20 sidor och sedan en tenta. Kursen behandlande olika stora 

ekonomiska förändringar och händelser som skett historiskt sett, bl.a. globalisering, ekonomiska 

kriser, migration etc. En allmänbildande kurs med en väldigt kunnig föreläsare! Rekommenderar dock 
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att man har viss nationalekonomisk kunskap för att läsa denna, då det underlättar för att hänga med i 

kursen.  

Staden och landet 

Dublin visade sig vara en mycket bättre och trevligare stad än jag hade förväntat mig. Det är en ganska 

liten storstad vilket gjorde att man hade möjlighet att gå nästan överallt. Det hände alltid något 

någonstans och var ofta (duktiga!) musiker som spelade på Grafton Street, den stora shoppinggatan i 

södra Dublin. Det finns även väldigt mycket mysiga brunchställen och kaféer och dessutom en massa 

bra pubar. Det som är speciellt kul med att vara på Irland under våren är att man lyckas pricka in både 

6 nations och St Patrick’s Day, båda riktigt stora folkfester.  

 

I och med att landet är ganska litet är det lätt att resa runt, kanske främst med bil, och man hinner se 

mycket. Landskapet var väldigt mycket finare än jag trodde att det skulle vara och dessutom upplevde 

jag det som ett av de få länder där mindre städer fortfarande var levande till stor del. Irländare är 

överlag väldigt trevliga och sociala och jag upplevde inte några större kulturkrockar egentligen.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Det fanns väldigt många societies på Trinity, så vill man engagera sig i något finns det definitivt en 

möjlighet. Jag valde dock inte att engagera mig i något, vilket jag till viss del kan ångra, men jag kan 

lova att man ändå har en väldigt bra tid i Dublin. Jag valde istället att utnyttja att jag levde i en 

musikstad och gick på många olika event. Rekommenderar bl.a. Ruby Sessions, ett event där fyra up-

and-coming-artister spelar varje tisdag kväll. Det kostar €7 och inträdet går till ett community för 

hemlösa. Ett kul sätt att upptäcka ny musik om man är musikintresserad. I övrigt blev det mycket 
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pubhäng, resor och häng med andra studenter.

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Bra att veta är att man har gratis tillgång till gymmet på campus, Sports Centre, med sitt studentkort 

som man får när man börjar på Trinity. Det är väldigt mycket folk väldigt ofta, men i och med att det 

är gratis är det ändå väldigt värt. Man får betala lite extra om man vill gå på pass, men gymmet är helt 

gratis. Jag tycker även att man ska ta chansen att resa runt så mycket man kan, Irland är ett väldigt kul 

land att resa runt i.  

Om ni är sugna på ett land där de pratar engelska, som har en väldigt härlig pub- och musikkultur och 

fina landskap skulle jag definitivt rekommendera Irland! Positivt är även att om ni blir förälskade i 

landet är det inte alltför långt att åka tillbaka och hälsa på igen. 
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